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Als een kind een tekening met je deelt geeft
het letterlijk een kijkje in zichzelf aan jou. 
Ga daar met aandacht mee om! Als je naar
de tekening kijkt neem dan altijd even 10
seconden de tijd om te kijken welk gevoel er
bij jou loskomt. Welk gevoel krijg je bij het
kijken naar de tekening? Dit "voelen" kan je
al waardevolle informatie opleveren!

BEELDENTAAL 
De eerste nieuwsbrief van Talking Drawings ligt nu
voor je! Al veel langer wilde ik er mee starten maar
hét moment was nu daar. Elke maand keren er een
aantal dingen terug zoals: "wist-je-datjes", tips &
tricks en "ik zie, ik zie". Ik wil je met deze nieuwsbrief
inspireren en enthousiasmeren om op een andere
manier naar een tekening te kijken. Als je weet waar
je naar kan kijken dan gaat er een compleet nieuwe
wereld voor je open; de wereld van de beeldentaal
Met nieuwe inzichten kan je een kind op een andere 
 manier beter begrijpen. 

TIP!

Kinderen rond de 3-4 jaar tekenen
vaak koppoters met een lijst of een
kader er om heen. Wat zou hier de
betekenis van kunnen zijn? 
Op deze leeftijd willen kinderen graag
laten zien dat ze al een heleboel weten.
Een kader om een aantal koppoters heen
getekend zou kunnen betekenen dat het
kind duidelijk wil maken dat hetgeen in het
kader bij elkaar hoort. Ook zou de lijst om
deze koppoters een beschermende of
afschermende functies kunnen hebben; de
prikkels van buitenaf bijvoorbeeld buiten
houden. 

WIST JE DAT...?!
Hoe ouder het kind wordt en zichzelf meer ontwikkelt hoe
meer details de koppoter ook krijgt. Daar waar de koppoter
eerst alleen uit een kop met armen en benen bestaat krijgt
de koppoter steeds meer details zoals handen, voeten, oren,
neus en haren. De koppoter krijgt een romp en het kind
wordt zich bewust van het onderscheid tussen voelen en
denken. Het hoofd staat voor het denken en de romp staat
voor het voelen.  

IK ZIE, IK ZIE...?! 
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Is de Sint of Kerstman nog op zoek naar iets waar
kinderen wel even zoet mee zijn.. .?
Een witte krijtstift is een leuk cadeautje. Met een
witte krijtstift kunnen kinderen zich uitleven op het
raam en daarna is het eenvoudig weer te
verwijderen (ook uit kleding). Uren tekenplezier en
de witte kleur heeft ook nog een heel leuk effect in
het donker!  

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur
is.... 
Vandaag is rood de kleur van jouw lippen
Vandaag is rood wat rood hoort te zijn
Vandaag is rood
Het rood van rood wit blauw
Van heel mijn hart voor jou.. .
      -Marco Borsato- 

De betekenis van kleur; als je je hierin gaat
verdiepen gaat er een nieuwe wereld voor je
open die heel veel waardevolle informatie
bevat. 

Rood is de kleur van de liefde, de kleur van
bloed, de kleur van alertheid en de kleur van
agressie. Rood is ook de kleur van een roos,
van tulpen, van aardbeien en van de
brandweer. Kinderen gebruiken rood op heel
veel manieren in hun tekening om iets
duidelijk te maken. Kijk naar het geheel en
luister naar het gevoel dat je krijgt bij het
kijken naar de tekening. 
Vandaag is rood wat rood hoort te zijn,
morgen kan het zomaar anders zijn!
  

Vanwege de gekke tijden voor ons allemaal -en zeker ook voor
de zelfstandig ondernemers onder ons- leer ik dat ik creatief
moet zijn. Sinds de zomer draait Talking Drawings dan ook
volledig online met workshops. Interactieve workshops
waarbij de deelnemers en ik elkaar kunnen zien, vragen
kunnen stellen, we samen kijken naar voorbeeldtekeningen en
ingestuurde tekeningen behandelen. Zo fijn dat ik op deze
manier een heel groot bereik heb. De reacties zijn heel
positief omdat ook de klant een groter bereik heeft en zijn
medewerkers uit kan nodigen om vanuit huis de workshop te
volgen. 

Wil jij ook een online workshop voor jouw medewerkers,
vriendinnengroep of gastouders stuur dan een mailtje naar

liel@talkingdrawings.nl! 
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